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Preinscripció 2022-2023

Educació secundària obligatòria (ESO)

Terminis

Del 9 al 21 de març de 2022 (a partir de les 9 hores)

La preinscripció a l’ESO és telemàtica i no s’ha de presentar cap documentació al centre.

Si no disposeu de cap dispositiu electrònic amb connexió a internet podeu posar-vos en
contacte amb el centre i us facilitarem la connexió.

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, cal identificar-se amb un certificat digital, com per
exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil .

Si l'alumne/a té número identificador del registre d'alumnes de Catalunya (RALC) es recuperen
les dades i no cal presentar documentació acreditativa d'identitat. (El número RALC us el
facilitaran a l’escola de Primària)

Si no ha estat escolaritzat a Catalunya anteriorment, cal adjuntar a la sol·licitud la
documentació identificativa corresponent: el llibre de família i el document d'identitat del pare,
mare o tutor/a, i de l'alumne si en té, si no s'han pogut validar o si s'han identificat amb el
passaport o el document d'identitat d'un país de la Unió Europea.
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Si no és possible identificar-se electrònicament, aleshores cal utilitzar la sol·licitud en suport
informàtic i adjuntar la documentació identificativa corresponent: el llibre de família i el
document d'identitat de qui presenta la sol·licitud (el pare, la mare o el/la tutor/a). També cal
presentar el document d'identitat de l'alumne/a si en té, si no s'ha pogut validar o s'ha identificat
amb el passaport o el document d'identitat d'un país de la Unió Europea.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica o en suport informàtic s'acaba amb
l'enviament del formulari, que es registrarà al registre electrònic de la Generalitat de Catalunya i
no s'ha de presentar cap còpia al centre.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, però s'hi poden indicar
peticions d'admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de preferència.

En aquest enllaç trobareu el pas a pas per fer la preinscripció

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/sollicitud/

En aquest altre enllaç trobareu informació general sobre el procés de preinscripció per al proper
curs 2022/2023

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

Per qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb la secretaria del centre als
telèfons 973 48 10 79 o 973 48 09 85 de dilluns a divendres, de 8 del matí a 3 del migdia, i
dimarts de 4 a 6 de la tarda. També presencialment en el mateix horari o bé per correu
electrònic a iesfrancescribalta@xtec.cat
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